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RESUMO   

  

A cultura de tecidos vegetais permite a propagação clonal de variedades de Coffea 
canephora em larga escala por meio da embriogênese somática. O objetivo deste estudo 

foi avaliar a indução de embriões somáticos a partir de folhas de C. canephora, variedades 

Robusta e Conilon. Foram avaliados o estádio fisiológico das folhas doadoras de 
explantes – dreno ou fonte; nervuras centrais ou secundárias; e a posição dos explantes – 

superfície abaxial ou adaxial em contato com o meio. Os explantes foram inoculados em 

meio de cultura com diferentes reguladores de crescimento – 2iP (isopentaniladenina ), 
AIB (ácido indolbutírico) e BAP (6-benzilaminopurina), em combinações fatoriais, nas 

concentrações de 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 e 5,0 mg L-1. Aos 45 dias de cultivo foi avaliada a 

porcentagem de indução de calos e, aos 120 dias, o número médio de embriões 

cotiledonares por explante. Os fragmentos foliares mais responsivos aos testes foram 
retirados de folhas dreno, com explantes contendo nervuras secundárias, colocando a face 

adaxial em contato com o meio de cultura. Quanto à porcentagem de explantes com calos, 

as combinações de reguladores de crescimento mais eficientes foram: 5,0 mg L-1 de AIB 
+ 1,0 mg L-1 de 2iP e 3,0 mg L-1 de AIB + 3,0 mg L-1 de BAP – para a variedade Robusta; 

e 5,0 mg L-1 de AIB + 1,0 mg L-1 de 2iP e 5,0 mg L-1 de AIB + 5,0 mg L-1 de BAP – para 

a variedade Conilon. Quanto ao número médio de embriões por explante, as combinações 

de reguladores de crescimento mais eficientes foram: 5,0 mg L-1 de AIB + 1,0 mg L-1 de 
2iP e 2,0 mg L-1 de AIB + 3,0 mg L-1 de BAP – para a cultivar Robusta; e 4,0 mg L-1 de 

AIB + 1,0 mg L-1 de 2iP e 5,0 mg L-1 de AIB + 5,0 mg L-1 de BAP – para a variedade 

Conilon.  

  

Palavras-chave: Coffea canephora; embrigênese somática; embriões cotiledonares;  
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ABSTRACT  

  

Plant tissue culture allows the clonal propagation of Coffea canephora varieties on a large 

scale through somatic embryogenesis. The aim of this study was to evaluate the induction 

of somatic embryos from leaves of C. canephora, Robusta and Conilon varieties. The 
physiological stage of explant donor leaves – drain or source; central or secondary ribs; 

and the position of the explants – abaxial or adaxial surface in contact with the medium. 

The explants were inoculated in a culture medium with different growth regulators – 2iP 
(isopentanyladenine), AIB (indolebutyric acid) and BAP (6benzylaminopurine), in 

factorial combinations, at concentrations of 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 and 5.0 mg L-1. At 45 days 

of culture, the percentage of callus induction was evaluated and, at 120 days, the average 

number of cotyledonary embryos per explant. The leaf fragments most responsive to the 
tests were taken from drain leaves, with explants containing secondary veins, placing the 

adaxial face in contact with the culture medium. As for the percentage of explants with 

callus, the most efficient combinations of growth regulators were: 5.0 mg L-1 of IBA + 
1.0 mg L-1 of 2iP and 3.0 mg L-1 of IBA + 3, 0 mg L-1 of BAP – for the Robusta variety; 

and 5.0 mg L-1 of AIB + 1.0 mg L-1 of 2iP and 5.0 mg L-1 of AIB + 5.0 mg L-1 of BAP – 

for the Conilon variety. As for the average number of embryos per explant, the most 
efficient combinations of growth regulators were: 5.0 mg L-1 of IBA + 1.0 mg L-1 of 2iP 

and 2.0 mg L-1 of IBA + 3 .0 mg L-1 of BAP – for the Robusta cultivar; and 4.0 mg L-1 of 

AIB + 1.0 mg L-1 of 2iP and 5.0 mg L-1 of AIB + 5.0 mg L-1 of BAP – for the Conilon 

variety.  

  

Keywords: Coffea canephora; somatic embryogenesis; cotyledonary embryos;  
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1 INTRODUÇÃO   

  

O café é um dos produtos agrícolas mais importantes no mercado internaciona l, 

presente em 39 países em quatro regiões do mundo (América do Norte, América do Sul, 

Ásia e África) com forte impacto na sua produção mundial (GONZÁLEZ, SANTANA e 

LÓPEZ, 2001).  

Coffea canephora é uma espécie que vem despertando interesse na agricultura 

tropical devido a suas características relativamente rústicas em relação ao C. arabica, tais 

como resistência à seca e a diversas patologias (SANTOS et al., 2015).   

A embriogênese somática é uma técnica da Cultura de Tecidos Vegetais a partir da 

qual é possível a propagação vegetativa in vitro, em larga escala e em curto espaço de 

tempo, a partir de pequenos fragmentos vegetais não reprodutivos. São muito utilizados 

fragmentos foliares, em função de que as folhas são órgãos abundantes, que podem ser 

retirados sem grande dano para as plantas, e pela peculiaridade de que as folhas, em 

grande medida, podem ser obtidas durante todo o decorrer do ano (CANHOTO, 2010).  

Atualmente, a embriogênese somática é uma ferramenta influente e amplamente 

utilizada no café para aplicações biotecnológicas, incluindo propagação e transformação 

genética. A pesquisa básica começou a ser aproveitada recentemente através dos 

protocolos de embriogênese somática otimizados (ETIENNE, 2018).  

O custo da embriogênese somática para propagação comercial de café é 

insatisfatório: os lucros podem ser ampliados com a otimização do protocolo de 

multiplicação diminuindo assim o custo de produção por muda somática, a melhoria 

tradicional para introdução de novas características agronômicas em culturas perenes, 

como o café, é um processo muito longo (MACIEL et al., 2016).   

As modificações genéticas usando abordagens celulares e moleculares oferece m 

novas possibilidades para mudanças específicas sem modificar a genética base de 

cultivares estabelecidas. Para que novos genótipos sejam expressos em uma planta, é 

preciso de protocolos otimizados e mão de obra qualificada. O processo de embriogênese 

somática oferece um meio para propagar grande número de clones de elite em um curto 

período de tempo (FUENTES et al., 2000).  
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No presente trabalho foram avaliadas técnicas visando à otimização da produção de 

embriões somáticos em folhas das variedades Conilon e Robusta de C. canephora.  

Foram avaliados procedimentos de coleta e inoculação dos explantes, bem como os 

efeitos da suplementação do meio de cultivo com diferentes combinações de reguladores 

de crescimento, resultando no estabelecimento de protocolos específicos para as duas 

variedades.   

  

  

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Características da espécie Coffea canephora  

O gênero Coffea se destaca pelo elevado valor comercial, sendo o café uma das 

bebidas mais consumidas do mundo. Devido a esse valor, pelo menos três espécies de 

Coffea são amplamente cultivadas nos trópicos, com vários híbridos domesticados.  

Esses táxons cultivados acabaram por naturalizar em diversas localidades, incluindo o 

Brasil, produzindo frutos em grande quantidade (DAVIS, 2006).  

Devido ao alto cultivo, com a formação de diversos híbridos, a taxonomia do 

gênero é complexa, com extensa lista de sinônimos publicados (ALMEIDA, 2020). Além 

de C. arabica e C. canephora, espécies de importância são Coffea liberica, que têm sido 

utilizadas em programas de melhoramento de café arábicos; Coffea excelsa e Coffea 

dewevreri, as quais são produzidas comercialmente, mas sem impacto no comércio 

mundial do café (ROJO-JIMENEZ, 2014).   

O botânico Louis Pierre em 1895, descreveu a espécie Coffea canephora Pierre, 

utilizando material genético de um herbário. Albrecht Froehner, também botânico, em 

1897, fez uma revisão do gênero Coffea, no qual classificou e renomeou a espécie para 

Coffea canephora. Froehner, classificação utilizada nos dias atuais (SOUZA, 2017). Os 

cafés são plantas da Família Rubiaceae que inclui mais de 500 gêneros e cerca de 13.000 

espécies. No gênero Coffea existem mais de 100 espécies, todas nativas da África tropical 

(MORAZÁN, 2019).   

A espécie C. canephora (Figura 1) é uma planta alógama, com fecundação 

cruzada. Nesse caso, as sementes da planta são formadas a partir de pólen de outra planta, 

gerando assim uma variabilidade genética maior (ANDRADE, 2014). A espécie possui 

duas variedades botânicas com diferentes características, sendo elas a Conilon e Robusta 

(DAVIS et al., 2006).   
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Figura 1 - A. Planta da espécie Coffea canephora com frutos em diferentes estádios de 
maturação. B. Grupo de flores brancas da espécie C. canephora. C. Frutos da espécie C. 
canephora em diferentes estádios de maturação.  

  

 

  

A espécie também apresenta autoincompatibilidade, ou seja, apresenta 

incapacidade de a planta hermafrodita produzir zigotos por autopolinização. Em 

consequência, amplia-se o fluxo gênico e a frequência de heterozigose no total dos loci 

dentro das populações de plantas da espécie. A importância da autoincompatibilidade no 

melhoramento genético reside na possibilidade de síntese de híbridos, sem a necessidade 

de polinização manuais, e no aumento da variabilidade genética nas populações de 

plantas, a qual poderá ser utilizada em benefícios do melhoramento dessas populações 

(FERRÃO et al., 2017).  

  

Conilon apresenta plantas multicaules, crescimento arbustivo, caules mais 

ramificados, folhas menores e mais alongadas, com coloração verde claro, frutos de 

menor tamanho com menos mucilagem e de maturação mais precoce, alto potencial de 

produção, maior susceptibilidade à ferrugem e maior tolerância à seca quando comparado 

a variedade robusta (FERRÃO et al. 2017).   
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2.2 Embriogênese somática a partir de folhas de Coffea canephora  

  

A biotecnologia vegetal oferece diversas possibilidades para aumentar a 

produtividade, diversificação e produção. A presente tecnologia inclui técnicas de tecidos 

vegetais, o uso de técnicas avançadas de biologia molecular para transformação de 

plantas, análise genômica associada ao melhoramento genético e diagnóstico de doenças 

de plantas. O presente grupo constitui a biotecnologia vegetal, cujo objetivo ainda é o 

mesmo das tradicionais: melhorar as características de forma que as plantas resultantes 

alcancem características agronômicas superiores, mas de forma rápida e eficiente 

(SANTOS-BRIONES e HERNÁNDEZ-SOTOMAYOR, 2006).  

A ES in vitro foi observada pela primeira vez em 1958, em cultivo de células 

isoladas de raiz de cenoura, posteriormente, foi iniciada em um grande número de 

espécies e consiste na formação de embriões somáticos a partir de tecidos somáticos. 

Neste processo, as células ou tecidos somáticos (não sexuais) se desenvolvem até a 

formação completa de uma planta, por meio de uma série de estádios, característicos do 

desenvolvimento de embriões zigóticos (CARVALHO et al., 2006).  

Williams e Maheswaran definiram embriogênese   somática   ou   assexual   em 

1986, são   termos   usualmente   empregados   para   designar   o   processo pelo qual 

células somáticas desenvolvem-se   por   meio   de   diferentes   estágios   embriogênicos, 

dando origem a uma planta, sem que ocorra a fusão gamética (MINAMIGUCHI e 

MACHADO NETO, 2008).  

Os primeiros trabalhos conhecidos de embriogênese somática no gênero Coffea 

foram realizados em 1970 por Starisky, que obteve rápida proliferação de calos na espécie 

C. arabica e embrióides e plântulas em explantes de C. canephora (PEREIRA et al. 2007). 

Desde a década de 1990, a embriogênese somática tem permitido a propagação de 

variedades selecionadas, híbridos Arábica F1 e clones Robusta, provenientes das duas 

espécies de café cultivadas, Coffea arabica e Coffea canephora, respectivamente 

(ETIENNE et al, 2018).  

O café é uma das mais importantes commodities cultivadas em todo o mundo e 

tem grande impacto econômico em diversos países, principalmente na América do Sul 



15  
  

(CAMPOS, PANIS e CARPENTIER, 2017). C. canephora tem sido utilizada como 

espécie modelo na grande maioria dos trabalhos em embriogênese direta. Existe uma 

grande diferença entre C. canephora e C. arabica quanto à indução de embriogênese 

direta em explantes foliares. Para a primeira espécie é relativamente fácil desencadear a 

formação de embriões somáticos em meio de cultura suplementado somente com 

citocininas (PEREIRA et al. 2007).  

C. canephora apresentam doenças e características de resistência a pragas que não 

são encontradas em C. arabica, incluindo ferrugem da folha do café (Hemileia vastatrix), 

doença do grão do café (Colletotrichum kahawae) e nematoide das galhas (Meloidogyne 

spp.) e por esse motivo, vem sendo utilizada  em programas de melhoramento, através 

dos quais híbridos entre C. arabica e C. canephora foram produzidos com sucesso 

(SANTOS et al, 2015).    

A variedade mais cultivada para C. canephora é a robusta. É uma espécie diploide 

(2n = 2x = 22) e apresenta uma maior diversidade, C. arabica é tetraploide (2n = 4x = 44) 

e apresenta uma diversidade genética muito estreita atribuída à sua evolução e biologia 

reprodutiva (autopolinização). Além disso, as plantas de café levam 2 anos para completar 

seu ciclo de vida. Todas essas características tornam o melhoramento genético clássico 

para um grande desafio, levando pelo menos 20 anos para ter um novo genótipo no  

mercado (CAMPOS, PANIS e CARPENTIER, 2017; ETIENNE, 2005).  

O longo ciclo da cultura, a baixa variabilidade genética dentro da espécie, e a 

necessidade de vários anos de produção para avaliar condições adversas ao longo do ciclo 

de produtividade, estão entre os estímulos ao uso do melhoramento genético para o 

desenvolvimento de novas cultivares produtivas e resistentes (SHAHZAD et al., 2017).  

Uma ferramenta biotecnológica influente usada no melhoramento de culturas é a 

embriogênese somática (SE). É a produção de um embrião a partir de tecidos somáticos 

sem fecundação, ou seja, haploides ou diploides sem fusão de gametas. O processo pode 

ocorrer por via direta ou indireta. A via indireta pode ocorrer em duas fases, primeira 

calogênese seguido pela iniciação de embriões somáticos como do calo. Embriogênese 

somática ocorre em uma única etapa, sem calogênese, os embriões formando diretamente 

a partir de determinadas células e partes pré- mbriogênicas situadas em regiões do 

explante (ALVES et al. 2018).  
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A embriogênese somática do café pode ser considerado um modelo para outras 

culturas lenhosas perenes pelas seguintes razões: (1) uma alta eficiência biológica foi 

demonstrada para variedades propagadas em todos os estágios de desenvolvimento, e  

(2) a variação somaclonal é compreendida e dominada graças à pesquisa intensiva 

combinando marcadores moleculares e observações de campo (SHAHZAD et al., 2017).  

Entre as técnicas in vitro disponíveis, a embriogênese somática é a mais utilizada 

para a propagação de C. canephora, pois permite regeneração de numerosas plantas a 

partir de pequenas plantas, tecidos ou órgãos e podem ser usados em larga escala de 

propagação clonal de cultivares, proporcionando uma abordagem alternativa ao 

convencional (SANTOS, FERREIRA e SARUBO., 2010; SANTOS et al., 2015). Como 

pode ser observado na Tabela 1, vários autores conseguiram propagar vegetativamente 

plantas de C. canephora, utilizando diferentes tipos de explantes, meios de cultura e 

reguladores de crescimento.   

A ES no café ocorre por meio de duas vias: embriogênese somática direta, na qual 

embriões originados diretamente dos tecidos da mãe, sem a formação de estágios 

intermediários de calo; e indireta, onde os embriões somáticos se originam de calos, uma 

massa de células com crescimento desorganizado (AMARAL-SILVA et al., 2020). A rota 

direta apresenta uma maior vantagem do que a rota indireta, uma vez que ocorre em uma 

única fase permitindo uma redução significante de trabalho manual, os reguladores de 

crescimento de plantas, auxinas e as citocininas influenciam a resposta da embriogênese 

somática na maioria das espécies (SHARMA, 2017).  

Essas duas fases da embriogênese somática estão fortemente associadas aos 

reguladores de crescimento vegetais, especialmente auxinas e citocininas, que são fatores-

chaves por participarem do ciclo celular (divisão celular) e da formação do citoesqueleto. 

Além desses, outros reguladores de crescimento apresentam envolvimento com a 

ocorrência da embriogênese somática, como as substâncias giberelínicas, o ácido 

abscísico, o etileno e também a nova geração de substâncias reguladoras de crescimento, 

ácido jasmônico, poliaminas, brassinosteróides, ácido salicílico e oligossacarídeos 

(ALMEIDA et al. 2008).  
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Tabela 1. Relação de autores que utilizaram diferentes tipos de explantes, meios de 

cultura e reguladores de crescimento para regenerar plantas de Coffea canephora por 

meio da embriogênese somática.  

 
Autores  Explantes  Meios de 

cultura  
Reguladores 

de  
crescimento  

Resultados  

 

Pierson (1983)  Folhas jovens de ramos 

ortotrópicos e plagiotrópicos 

de árvores cultivadas em  
estufa  

MS  AIB  2iP  Formação de calos 

e embriões aos 37 

dias de cultivo  

 

  

Hatanaka (1991)  

  

Folhas jovens de árvores 

cultivadas em estufa  

  

MS  
B5  

AIB  
ANA  
AIA  

2,4-D  
2iP  

BAP  

Formação de 

embriões aos 40 

dias de cultivo  

 

  
Fuentes (2000)  

  

  
Folhas novas do segundo nó 

de remos ortotrópicos de 

plantas cultivadas em estufa  

  

  
MS  

B5  

  

  
Cisteína  

2iP  

  

  
Formação de 

embriões aos 28  
dias de cultivo  

  

 

Quiroz-Figueroa 

(2006)  
Folhas de plântulas  MS  ANA KIN  

Formação de 

embriões (ES  
direta) aos 21 dias 

de cultivo  

 

  

Hott et al. (2014)  

  

Folhas jovens de plantas 

mantidas em casa de 

vegetação  

  

MS  

  

BAP  

  

Formação de 

embriões aos 90 

dias de cultivo  

 *Meios de cultura: MS: Murashige & Skoog (1962); B5: Gamborg et al. (1968). 

Reguladores de Crescimento: AIB = Ácido Indolbutírico; 2iP= 2-isopenteniladenina; 
AIA= Ácido indolacético; 2,4-D = Ácido diclorofenoxiacético; BAP= 6-benzilamino 
purina ; ANA = Ácido naftalenoacético.  
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2.3 Hormônios e Reguladores de crescimento  

    

Na cultura de tecidos, a adição de hormônios ao meio de cultura é de suma 

importância, pois reproduz o que ocorre naturalmente na planta. Combinações de 

dosagens dessas substâncias propiciam um melhor crescimento e desenvolvimento do 

explante, que pode ser uma folha, um embrião, broto, segmento nodal, entre outros 

(ANDRADE, 1998).  

Os hormônios são substâncias produzidas pelo próprio vegetal (ex: ácido abscísico, 

etileno, giberelinas, auxinas), e regulador de crescimento são produzidos por todas as 

substâncias naturais ou artificiais, possuindo efeito no crescimento e desenvolvimento das 

plantas (MELO, 2002). Entre as funções mais importantes dos hormônios vegetais está o 

controle e coordenação da divisão celular, crescimento e diferenciação (MIRANSARI e 

SMITH, 2014). Os hormônios vegetais podem afetar diferentes atividades das plantas, 

incluindo a dormência e a germinação das sementes (GRAEBER et al., 2012).    

Os reguladores de crescimento são substâncias químicas naturais ou sintéticas que 

podem ser aplicadas diretamente nos vegetais para alterar os processos vitais ou 

estruturais, por meio de modificações no balanço hormonal das plantas. Geralmente, os 

reguladores são aplicados com a finalidade de aumentar a produção e a qualidade ou 

facilitar a colheita (ESPINDULA et al., 2010).  

O metabolismo, crescimento, morfogênese de plantas superiores dependem de sinais 

transmitidos de uma parte à outra da planta por mensageiros químicos e por hormônios 

endógenos (TAIZ e ZEIGER, 2013). Portanto, para que haja resposta, promoção, inibição 

ou alteração metabólica, do vegetal, a um determinado hormônio, este deve: 1) estar na 

quantidade suficiente nas células adequadas; 2) ser reconhecido e capturado por 

receptores específicos localizados na membrana plasmática de células vegetais; 3) ter seus 

efeitos amplificados por mensageiros secundários (CATO, 2006).  

Os reguladores atuam como sinalizadores químicos na regulação do crescimento e 

desenvolvimento de plantas. Normalmente, ligam-se a receptores na planta e 

desencadeiam uma série de mudanças celulares, podendo afetar a iniciação ou a alteração 

do desenvolvimento de órgãos ou tecidos (ESPINDULA et al., 2010).   

O desenvolvimento e produção do café estão ligados intimamente ao seu balanço 

hormonal. O uso de reguladores de crescimento irá promover o crescimento ideal da 

planta por meio do uso de reguladores de crescimento (CASTRO, 2016). Esses hormônios 
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também auxiliam na absorção de água e nutrientes, consequentemente, não terá tanto 

impacto se passar pelo processo de déficit hídrico (LÓPEZ-RÁEZ, 2016).   

Dos reguladores de crescimento de plantas, auxinas e as citocininas influenciam a 

resposta da embriogênese somática na maioria das espécies (SHARMA, 2017). Cato 

(2006) ressalta sobre a importância de conhecer a respeito dos locais de produção, 

biossíntese, vias de transporte, estrutura química, mecanismos de ação e efeitos 

fisiológicos destas substâncias é importante para estudos que visem alterar as respostas 

fisiológicas das plantas, através da manipulação destas substâncias e/ou aplicação de seus 

similares.   

Processos como germinação, crescimento vegetativo, florescimento, frutificação e 

maturação são afetadas por diversos fatores, sendo que os hormônios vegetais 

desempenham um papel importante no controle do desenvolvimento dos componentes da 

produtividade.  

Os hormônios vegetais são definidos como compostos orgânicos produzidos pela 

planta, em concentrações baixas, promove, inibe ou modifica os processos fisiológicos 

vegetais. Efeitos hormonais são independentes do seu valor energético ou do seu conteúdo 

em elementos essenciais. Os grupos hormonais conhecidos são: auxinas (Ax); giberelinas 

(GA); citocininas (CK); etileno (Et); ácido abscísico (ABA); brassinosteróides (BR); 

jasmonatos (JA) e os salicilatos (SA) (TAIZ; ZEIGER, 2013). Dentre os principa is 

hormônios constituintes dos 14 bioestimulantes comerciais estão as auxinas, giberelinas 

e citocininas (VASCONCELOS, 2016).  

Segundo Taiz e Zeiger (2013) auxinas e citocininas merecem destaque nos estudos 

sobre hormônios vegetais e desenvolvimento, pois se diferenciam dos demais hormônios 

e agentes de sinalização em um aspecto importante: elas são estritamente necessárias para 

a viabilidade. Portanto, nenhum mutante com deficiência total em auxina ou citocinina 

tem sido encontrado, sugerindo que as mutações eliminam tais hormônios são letais. 

Enquanto os demais hormônios vegetais parecem agir como chaves liga-desliga, 

reguladoras dos processos específicos do desenvolvimento, auxinas e citocininas parecem 

ser necessárias, em certo nível, mais ou menos continuamente.  

  

2.3.1 Auxinas  
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A auxina foi isolada em 1926 por Went, o hormônio foi escrito e publicado pela 

primeira vez por George Peirce em 1936 em Fisiologia Vegetal (LEYSER, 2010). O ácido 

indol-3-acético (AIA), é a única auxina conhecida que ocorre de forma natural nas plantas 

(RAVEN et al., 2014), é a auxina mais abundante e de maior relevância fisiológica, de 

acordo com TAIZ e ZEIGER (2013). AIA está presente em humanos, animais e 

microrganismos (PINO-NUNES, 2009).  

Segundo Petri et al. (2016) as auxinas encontram-se presentes em células 

meristemáticas e em ramos em fase de crescimento. Entre os processos regulados pelas 

auxinas estão alongação celular, fototropismo, geotropismo, dominância apical, iniciação 

radicular, diferenciação dos tecidos vasculares, embriogênese, produção de etileno, 

desenvolvimento dos frutos, partenocarpia, abscisão e expressão sexual (CATO, 2006).  

O controle do desenvolvimento de raízes adventícias é influenciado por substâncias 

reguladoras de crescimento. As auxinas são os únicos reguladores de crescimento que 

aumentam a formação de primórdios radiculares. Nos meios de cultura para enraizamento, 

tipos e concentrações de auxinas são as variáveis que, em geral, mais influenc iam 

(RADMANN, FACHINELLO e PETERS,2002).  

A auxina age em conjunto com a citocinina para estimular a divisão celular, os dois 

hormônios juntos atuam antagonicamente no controle da iniciação de ramos e raízes, e 

dominância apical, se a citocinina for aplicada em maior quantidade que a auxina, o 

desenvolvimento caulinar será bem maior, e se a proporção da auxina for superior que a 

citocinina, ocorrerá a diferenciação de raízes, já na proporção igual de ambos os 

hormônios, haverá a inibição no desenvolvimento de raízes e ramos, conclui-se que não 

há uma única classe hormonal responsável pela formação de cada tipo de órgão, e sim um 

controle da formação destes através das proporções entre as classes hormona is 

(KERBAUY, 2004).  

O ácido indol-butírico (AIB), é uma das auxinas sintética existentes, é mais estável e 

de difícil solubilidade (LOSS et al., 2009). É um ácido natural regulador de crescimento 

vegetal, tem sido amplamente utilizado para promover enraizamento (PAN e TIAN, 

1999). Está presente no tabaco, folhas de ciprestes, nódulos de raiz de ervilhas e ervilhas 

(EPSTAIN, CHEN e COHEN,1989).   

Segundo Raven et al. (2014), as auxinas são produzidas na extremidade do coleoptile 

de gramíneas e no ápice dos sistemas caulinares. Ainda que auxinas tenham sido 
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encontradas na extremidade das raízes, a maior parte das evidências indica que ele não é 

produzido neste local, e sim transportado.  

Segundo Vernier e Cardoso (2013), AIB é uma auxina altamente efetiva no estímulo 

ao enraizamento, devido à sua menor mobilidade, menor fotossensibilidade e maior 

estabilidade química na planta. É uma auxina sintética, é a mais utilizada por apresentar 

maior eficácia para promover o enraizamento de estacas, sendo ativa para um grande 

número de plantas, tem sido empregado em estacas de várias espécies.  

  

  

  

  

2.3.2 Citocininas  

  

Nas décadas de 1940 e 1950, o leite de coco, que é um líquido endospérmico, mostrou 

ter efeito positivo mais acentuado na proliferação de tecidos vegetais meristemáticos, 

indicando que ele continha uma ou mais substâncias que poderiam estimular a divisão 

celular. Skoog e Miller, na década de 1950, descobriram que DNA de esperma de arenque 

autoclavado era um potente ativador da proliferação de células da medula de tabaco. Eles 

identificaram uma adenina derivativa, 6-furfurilaminopurina, como sendo esse composto 

ativo, o qual foi nomeado de cinetina. Mais tarde, zeatina foi identificada em endosperma 

de milho imaturo como a primeira citocinina de ocorrência natural e foi demonstrado ser 

a citocinina mais abundante encontrada no leite de coco (PINO-NUNES, 2009).  

As citocininas são sintetizadas em tecidos meristemáticos jovens, por exemplo, ápice 

radicular, gemas da parte aérea, tecidos cambiais, sementes e frutos em desenvolvimento, 

entre outros. A síntese inicia quando um grupo isopentenil do dimetilalil fosfato 

(DMAPP) é direcionado a uma parte da molécula de adenosina (SOARES, 2016).  

Vieira e Monteiro (2002) afirmam que as citocininas podem estimular ou inibir uma 

variedade de processos metabólicos, fisiológicos e bioquímicos em plantas superiores. 

Elas estão envolvidas na regulação do crescimento e diferenciação, incluindo a divisão 

celular, dominância apical, formação de órgão, retardamento da quebra de clorofila, 

desenvolvimento dos cloroplastos, senescência das folhas, abertura e fechamento dos 

estômatos, desenvolvimento das gemas e brotações, metabolismo dos nutrientes e como 

reguladores de expressão dos genes.   
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Plantas com pouca citocinina em seu organismo, podem também ser muito 

informativas sobre o papel da citocinina, pois a falta de citocinina pode causar um 

fenótipo de perda de função para traços fisiológicos (PINO-NUNES, 2009).     

As citocininas são sintetizadas a partir de derivados de N6-adenina ou composto de 

feniluréia. Existem quatro tipos de citocininas: as de ocorrência natural, como zeatina e a 

citocinina isopenteniladenina (i6 Ade); e as citocininas sintéticas, como a 

6Benzilaminopurina (BAP) e a cinetina. Atuam na divisão celular, promoção da formação 

de gemas em culturas de tecidos e atraso de senescência foliar e podem causar a quebra 

da dominância apical. A cinetina sozinha tem pouco ou nenhum efeito, mas o AIA com 

cinetina resulta em rápida divisão celular.  

2.4 Carboidratos durante a embriogênese somática  

  

Carboidratos – as moléculas mais abundantes na natureza – são moléculas que contêm 

carbono combinado com hidrogênio e oxigênio. São essenciais e primárias de 

armazenamento de energia na maioria dos organismos vivos. Os carboidratos são 

formados por pequenas moléculas conhecidas como açúcares. Existem três classes 

principais de carboidratos, classificados de acordo com o número de moléculas de açúcar 

que possuem: monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos (RAVEN et al., 2014).  

A sacarose tem sido utilizada como fonte de carboidratos no meio de cultivo, em 

razão de certas características, como alta solubilidade e rápida metabolização pela maioria 

das células vegetais. Além da importância como fonte de glicose, a sua concentração 

efetiva tem grande influência nos processos de cultivo in vitro (LUCENA et al., 2015).   

A sacarose é a fonte de carbono mais utilizada como apoio de crescimento de culturas 

in vitro de diferentes espécies, também é bastante utilizada para embriogênese somática  

(LIPAVSKÁ e KONRÁDOVÁ, 2004). A embriogênese somática é induzida tanto pela 

ausência de reguladores vegetais, como pela redução da concentração de carboidratos no 

meio de cultura, em contraste com outras espécies de plantas. Dos componentes do meio 

de cultura, os carboidratos, além de proporcionarem uma fonte de energia ao explante, 

são fundamentais para indução da embriogênese somática e cultivo dos embriões 

(CASTRO et al., 2010).  

Sghaier-Hammami et al. (2009) destaca que a cultura in vitro precisa do fornecimento 

de uma fonte externa de carbono, uma vez que as culturas embriogênicas são mantidas no 

escuro, demonstrando um metabolismo basicamente heterotrófico. Para obtenção de 

embriões somáticos em diversas espécies, o abastecimento externo de carbono se dá por 
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meio de adição de sacarose ao meio de cultivo inicial ao qual o explante será exposto 

(MORDOCCO et al., 2009).  

As fontes de energia para células são os carboidratos, e são importantes na estrutura 

de carbono para os processos de biossíntese (PESCADOR et al., 2008). Segundo Cailloux 

et al., 1996) o metabolismo desses compostos são fatores determinante para o 

desenvolvimento embrionário, a presença de uma fonte externa de carbono no meio de 

cultura, pode diferenciar as culturas celulares, quanto a 16 capacidades de processamento 

do carbono disponível, acumulando açúcares em tecidos embrionários de origem 

somática.  

  

2.5 Importância econômica do café   

  

O café é um produto universal que ocupa posição de destaque na economia mundia l 

(Figura 2), na geração de empregos e renda, tanto para os países produtores como 

consumidores (FERRÃO et al. 2017). A produção ocorre predominantemente em países 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento do Hemisfério Sul, cultivado por pequenos 

cafeicultores associados à agricultura familiar. Por outro lado, o consumo concentra-se 

em países desenvolvidos do Hemisfério Norte.   

  

Figura 2 – Mapa dos países produtores de café das espécies C. canephora da variedade 

Robusta e da espécie C. arabica, e produtora das duas espécies juntas.   

 
   

Fonte: IHCAFE, 2017.  
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r = Robusta (região tropical da Ásia e a África Ocidental), m = Misto (Regiões da África 

Central, e Brasil), a = Arabica (América com exceção do Brasil, e Etiópia Quênia e 
Zâmbia na África).   

  

Coffea arabica (café arábico) e Coffea canephora (café Robusta) são as duas 

espécies de café com valor comercial, as quais representam 60% e 40% da produção 

mundial respectivamente (ICO, 2018). Em 2017, mais de 159 milhões de sacas de café 

foram produzidas pelos países exportadores do grão. O Brasil é o maior exportador de 

café do mundo, produzindo mais de 52 milhões de sacas o que representa 33% da 

produção mundial de 2017. Vietnã (18,5%), Colômbia (8,8%), Indonésia (6,8%) e 

Honduras (4,8%) sãos os seguintes na lista dos maiores produtores e exportadores do grão 

no mundo. Entre os principais países importadores de café em grão estão a União 

Europeia (64%), os Estados Unidos (22%), Japão (5,8%), a Federação Russa (4,1%), 

Suíça (2,4%), Noruega (0,5%) e Tunísia (0,4%) (MORAZÁN, 2019).  

No Brasil, o volume de produção dos Cafés do Brasil para a Safra de 2020, somadas 

as espécies arábicas e conilon, estava estimado em 61,62 milhões de sacas de 60 kg, o que 

representa um aumento de 25% em relação à safra de 2019. A produtividade também 

apresentou uma evolução de 20,2% em 2020, alcançando 32,7 sacas/ha em 2019. 

Questões climáticas favoráveis, investimentos em tecnologias e erradicação de áreas 

pouco produtivas são os principais fatores que justificam o aumento da produtividade 

brasileira de café (CAVATON, 2020).  

Após um recorde na exportação brasileira de café em 2020, de janeiro a agosto de 

2021, o Brasil já exportou cerca de 28,4 milhões de sacas de 60 quilos em equivalente de 

café verde (Figura 3), o que corresponde um aumento de 8,7% na comparação com o 

mesmo período de 2020 (CONAB, 2021).  

  

Figura 3 – Exportação brasileira de café, o Brasil exportou cerca de 28,4 milhões de sacas 
de 60 quilos apenas de janeiro a agosto.  
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Fonte: Ministério da Economia  

  

A Secretaria Estadual de Agricultura (SEAGRI-RO) demonstra que o estado de  

Rondônia é o maior produtor de café da Região Norte, o 2º maior produtor nacional do 

Coffea canephora. Em termos gerais de produção cafeeira, o estado está na quinta posição 

no Brasil (SEAGRI, 2021).  

Atualmente, as lavouras de café no Estado de Rondônia estão propiciando, em 15 

municípios, emprego e renda a 17 mil famílias, inclusive indígenas, sem destruir a 

Floresta Amazônica (COSTA, 2020).   

A produção de café em Rondônia concentra-se na região central e norte do Estado, 

onde se destacam os municípios de Cacoal, Alta Floresta d’Oeste, São Miguel do 

Guaporé, Machadinho d’Oeste, Ministro Andreazza e Nova Brasilândia d’Oeste. Esses 

seis municípios juntos representam mais de 60% da produção total do Estado, mostrando 

que há uma tendência de concentração espacial da produção cafeeira em Rondônia 

(OLIVEIRA e ARAÚJO, 2015).   

O estado de Rondônia figura como um importante produtor de café em função de sua 

posição estratégia em termos fronteiriços (O Estado faz fronteira com o Acre, Bolívia, 

Peru e Mato Grosso), um processo de modernização da cafeicultura rondoniense está 

acontecendo, como consequência das baixas produtividades dos cafezais (MARCOLAN; 

ESPINDULA, 2015). Dentre as tecnologias se destaca o uso de biorreguladores vegetais 

que podem elevar parâmetros qualitativos e quantitativos, aumento da produção de ramos 

produtivos, maior crescimento de frutos e sementes (CASTRO, 2016).   
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3 OBJETIVOS  

  

3.1 Objetivo geral  

  

Otimizar a indução de embriões somáticos em explantes foliares de Coffea 
canephora.  

  

3.2 Objetivos específicos  

  

3.2.1 Determinar o estádio fisiológico da folha a ser utilizada para a indução de calos      

nos explantes – fonte ou dreno.  

3.2.2 Determinar a posição mais adequada do explante no meio de cultura para a               

indução de calos – superfície abaxial ou adaxial em contato com o meio.  

3.2.3 Determinar a região foliar mais adequada para retirar explantes – limbo contendo 

nervura central ou nervura secundária, para indução de calos.  

3.2.4 Determinar as combinações e concentrações adequadas dos reguladores de 

crescimento AIB, BAP e 2iP para a indução de calos em explantes foliares.   

3.2.5 Determinar as combinações e concentrações adequadas dos reguladores de 

crescimento AIB, BAP e 2iP para a indução de embriões somáticos nos calos.   
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4 METODOLOGIA  

  

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da 

EMBRAPA/Rondônia, localizada no município de Porto Velho – Rondônia, Brasil. Os 

materiais foram coletados no campo experimental da Embrapa Rondônia com 

coordenadas 8º48’05.5”S” e 63º51’02.7”W”, no presente campo encontra-se a plantação 

de Coffea canephora contendo 15 materiais genéticos das variedades Conilon x Robusta.   

Foram coletadas folhas no segundo par de ramos ortotrópicos com as seguintes 

características: coloração verde intenso, camada de cutícula brilhante e espessa, e 

completa expansão do limbo foliar (Figura 4). Depois de coletadas as folhas foram 

acondicionadas em sacos plásticos com o intuito de minimizar a desidratação durante a 

locomoção do local de coleta ao laboratório.   

Após a recepção das folhas, estas foram observadas por meio do estereomicroscóp io 

para retirada de impurezas grosseiras como poeira, fuligens, pequenos insetos, ovos e 

fezes. A limpeza foi realizada com o auxílio de um pincel de cerdas final e macias, para 

evitar possíveis arranhões e injúrias.  

Figura 4: Folha da espécie C. canephora apresentando coloração verde intensa, camada 
de cutícula brilhante e espessa, e completa expansão do limbo foliar, utilizada para 

indução de embriogênese somática.  
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As folhas foram imersas em solução de água com detergente por um minuto, em 

seguida imersa em hipoclorito 2,4% de cloro ativo sob agitação durante cinco minutos. 

Na sequência, passaram por três enxagues em água autoclavada quando foi iniciado o 

procedimento da inoculação do material. A folha foi colocada na placa de Petri sobre o 

papel filtro, seccionando 1,0 cm² de limbo foliar com o bisturi (Figura 5). Posteriormente, 

com o auxílio de uma pinça esterilizada, os explantes foram inoculados no meio de 

cultivo.   

Figura 5: Explante foliar da espécie C. canephora seccionado 1,0 cm² de limbo foliar 
com bisturi para o processo de inoculação.  

 
 Foto: Ana Carla Soares da Silva    
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O meio de cultura usado para induzir embriogênese somática direta consistia em 

metade a concentração de sais de MS (MURASHIGE e SKOOGE, 1962), que continha 

1/4 de macronutrientes e 1/2 de micronutrientes utilizados no meio de cultura de  

Murashige & Skoog, 30 g L-1 de sacarose e 6 g L-1 de ágar, acrescido de 1,0 mg L-1 de 

2iP (MURASHIGE; SKOOG, 1962). O pH de o meio de cultura foi ajustado para 5,8, 

gelificado com 5 g L-1 de meio de cultura, o mesmo foi autoclavado a 121 ºC e 1,5 atm. 

por vinte minutos.  

Os explantes obtidos foram inoculados em diferentes formas, para a determinação do 

método mais adequado para indução de calos em explantes foliares (Figura 6) de de C. 

canephora. Foram avaliados no presente experimento três fatores:  

1. Tipo de folha, fonte ou dreno;  

2. Nervura central ou nervura secundária;  

3. Posição do explante, como a face abaxial ou adaxial em contato com o meio.  

Figura 6: Cortes de folha jovem de C. canephora para obtenção de explantes e 
determinação do método mais adequado para indução de calos em explantes foliares 

(Barra = 1 cm).  

 
Foto: Rosana Mary  

  

A inoculação foi realizada em câmara de fluxo laminar esterilizada (Figura 7). O 

procedimento de assepsia na câmara de fluxo iniciou-se com aplicação de álcool 70% e 

limpeza com papel toalha, logo em seguida todo o material esterilizado passou por um 

processo de assepsia de exposição à luz UV.  

  

Figura 7: Câmara de fluxo laminar esterilizada e contendo instrumentos necessários para 

inoculação e tubos de ensaio com meio de cultura.  
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Os explantes foram colocados em contato com a superfície do meio de cultura, usando 

volumes de 30 mL do meio de cultura contido em frascos de vidro transparente de 200 

ml, mantidos na ausência de luz na temperatura de 25º C. O mesmo meio de cultura foi 

usado para germinar os embriões sem a adição de reguladores de crescimento de plantas, 

mantidos por 16 horas na luz.  

Após 20 dias, avaliou-se indução de calos nos explantes, selecionando-se o tipo de 

folha, o tipo de explante e a posição do explante no meio – estes procedimentos, 

identificados como os mais adequados para a indução de calos nos explantes foliares, 

foram utilizados nos experimentos subsequentes, para determinação das combinações e 

concentrações de reguladores de crescimento adequadas para otimizar a produção de calos 

e embriões somáticos.   

Utilizando os mesmos procedimentos de coleta, desinfestação e inoculação descritos, 

os explantes selecionados foram inoculados em meios de cultura suplementados com 

AIB, em combinações fatoriais com 2iP ou BAP, todos nas concentrações de 1,0; 2,0; 

3,0; 4,0 e 5,0 mg L-1.   

Todos os experimentos foram armazenados em sala de crescimento, a 24°C e 

fotoperíodo de 16 horas. Foram avaliadas, aos 45 dias, as porcentagens de indução de 

calos nos explantes e, aos 120 dias, o número médio de embriões cotiledonares induzidos 

nos calos. Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey (P<0,05), 

utilizando o programa Assistat 7.5, apresentando os dados de forma percentual.  

  



31  
  

Foram identificados também os estágios de desenvolvimento dos embriões e o tempo 

médio de cada fase. Os embriões cotiledonares foram subcultivados em tubos de ensaio 

contendo meio de cultivo (conforme descrito) suplementado com 1,0 mg L-1 de AIB para 

enraizamento e posterior conversão em plântulas (Figura 8A). Após o enraizamento, as 

plântulas foram aclimatizadas, que consiste na sua transferência para casa de vegetação – 

onde devem se adaptar a este novo ambiente, com maior luminosidade, menor umidade e 

maior amplitude diária de temperatura.    

Primeiramente, em uma estufa contendo água para a temperatura permanecer entre 

26ª-27ºC, conforme as plantas foram se desenvolvendo, as mesmas foram retiradas da 

estufa e passaram a ter contato direto com o meio ambiente e suas variações de 

temperatura. As plântulas foram mantidas, durante   60   dias, em copos   plásticos de   

400   ml (Figura 8B) contendo   substrato Plantmax®, com sombreamento de 50% e 

irrigação por aspersão (meia hora, quatro vezes ao dia).  

Figura 8. A. Embrião cotiledonar da espécie C. canephora subcultivado em meio MS 

(MURASHIGE & SKOOG, 1962). B. Plantas da espécie C. canephora sendo 

aclimatizadas em copos plásticos contendo  substrato.   
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

5.1 Calogênese em explantes foliares de C. canephora em relação ao estádio  

fisiológico da folha, explante contendo nervura central ou secundária e posição do 

explante no meio  

Na Tabela 2 estão apresentados os resultados referentes ao experimento para 

determinação das condições mais adequadas para a indução de calos nos explantes 

foliares de C. canephora. É possível observar que os fragmentos foliares mais responsivos 

para a indução de calos foram retirados de folha dreno, com explantes contendo nervura s 

secundárias, com a face adaxial em contato com o meio de cultura – na Figura 9 é 

apresentado o aspecto geral de um explante foliar com essas características, resultando 

em abundante proliferação celular de calos friáveis nas bordas.   

  

Tabela 2. Calogênese em explantes foliares de Coffea canephora em relação ao estádio 

fisiológico da folha, explante contendo nervura central ou secundária e posição do 

explante no meio, 20 dias após a inoculação dos explantes.   

Tipo de 

folha  

Região da 

nervura  

Face em 

contato com 

o meio  

Aspecto visual dos 

explantes  

Peso fresco 

médio dos 

explantes (mg)  

Fonte  Nervura 

central  

Abaxial  

Adaxial  

Sem indução, bordas escuras. 

Sem indução, bordas escuras.  

108,0 c 

98,2 c  

 Nervura 

secundária  

Abaxial  

Adaxial  

Sem indução, bordas escuras. 

Sem indução, bordas escuras.  

80,3 d  

79,0 d  
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Dreno  Nervura 

central  

Abaxial  

Adaxial  

Sem indução, intactos. Calos 

em todos os explantes, 

proliferação celular nas 

extremidades das nervuras.  

100,9 c  

180,7 b  

 Nervura 

secundária  

Abaxial  

Adaxial  

Sem indução, intactos. Calos 

em todos os explantes, 

proliferação celular 

abundante nas bordas dos 

explantes.  

80,2 d  

240,2 a  

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem pelo teste de Tukey (0,05).  

  

  

Figura 9. Calogênese em explantes foliares de C. canephora – folha dreno, com nervura 

secundária, face adaxial em contato com o meio.   

 

  

  

  

Todos os explantes provenientes de folhas tipo fonte apresentaram oxidação e necrose 

em suas bordas, o que impediu a calogênese nos explantes e consequentemente a 

embriogênese somática. O estádio de desenvolvimento foliar é uma característica que 

pode afetar intensamente os procedimentos de cultura de tecidos vegetais.   

Os órgãos fonte são responsáveis pela produção de assimilados a partir da fotossíntese 

e são representados principalmente pelas folhas maduras. Os assimilados tanto podem ser 

usados como fonte energética necessária ao funcionamento da planta, através da 

respiração, como serem transportados e armazenados temporariamente em órgãos de 

reservas ou drenos. A relação fonte dreno pode ser manipulada aumentando ou 

Foto:   Ana Carla  Soares da Silva   
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diminuindo a força de fonte (taxa fotossintética da cultura) ou força dreno (demanda por 

assimilados) (DUARTE e PEIL, 2010). Ou seja, os materiais são translocados de áreas de 

suprimento, conhecidos como fontes, para áreas de consumo (metabolismo) ou estoque, 

conhecidos como drenos. As folhas maduras podem ser consideradas fontes, que são 

capazes de produzir fotoassimilados além de suas próprias necessidades. Os drenos 

incluem órgãos não fotossintéticos da planta, como as folhas jovens; são aqueles que 

produzem uma quantidade de fotoassimilado insuficiente para o seu crescimento ou 

necessidade de estoque e acabam importando carboidrato para o seu desenvolvimento 

normal (LACERDA et al., 2010).  

Não obstante ao fato de que, teoricamente, qualquer tecido possa apresentar 

totipotência (capacidade de gerar novos indivíduos), na prática, procura-se utilizar 

explantes que contenham maior proporção de tecido meristemático e, portanto, mais 

jovens (GRATTAPAGLIA & MACHADO, 1998). No caso do café, as folhas verde- 

claras, do primeiro e segundo par de folhas, podem ser consideradas “dreno”, pois estão 

em intenso crescimento e ainda têm pouca clorofila em relação às folhas mais velhas, 

verde-escuras, do terceiro par de folhas em diante, as quais são consideradas “fonte”. Isto 

está de acordo com a descrição que Teixeira (2017) faz das folhas de C. arabica ideais 

para a calogênese e, consequentemente, embriogênese somática: folhas completamente 

desenvolvidas, recém-expandidas, com coloração verde-intensa e superfície adaxial 

brilhante. De acordo com esse autor, a utilização de folhas do terceiro par em diante 

resulta em maior taxa de contaminação (geralmente por fungos), maior taxa de oxidação 

fenólica, menor taxa de formação de calos primários e, consequentemente, menor ou 

nenhuma formação de calos embriogênicos. A ausência de calogênese em folhas mais 

velhas pode ser explicada com base no fato de que células vegetais altamente 

especializadas dificilmente se diferenciam – estas podem ser consideradas recalcitrantes, 

pois perderam a sua capacidade de regenerar novas plantas. Em contraposição, células 

que ainda apresentam sua capacidade de diferenciação e regeneração, são consideradas 

competentes. De acordo com esse conceito, a competência seria característica de partes 

mais jovens da planta, enquanto que a recalcitrância seria gradualmente mais frequente 

em tecidos mais velhos (GEORGE et al., 2008).  

Foi observado que não ocorreu nenhuma indução de calos nos explantes foliares que 

foram colocados com a face abaxial em contato com o meio de cultura. Por outro lado, 

foram obtidos calos em explantes cuja face adaxial estava em contato com o meio. A 
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superfície abaxial das folhas de C. canephora tem cerca de seis vezes mais estômatos que 

a superfície adaxial (DEUNER et al., 2011). Este fato pode ser responsável pelo sucesso 

na obtenção de calos explantes cuja face abaxial ficou exposta, permitindo trocas gasosas 

com o ar dentro dos tubos – conforme mencionado por George et al. (2008), embora as 

taxas fotossintéticas e respiratórias em culturas in vitro sejam geralmente baixas, ainda 

assim as trocas gasosas são importantes e têm papel fundamental na morfogênese. 

Pacheco et al. (2012) observaram que explantes foliares com a superfície abaxial em 

contato com o meio não eram capazes de regenerar plantas em maracujazeiro doce 

(Passiflora alata), enquanto os explantes com a superfície adaxial em contato com o meio 

eram morfogênicos e regenerativos. Ma et al. (2009) observaram que explantes foliares 

de lichia (Litchi chinensis) com a superfície adaxial em contato com o meio resultavam 

em calogênese muito mais abundante do que aqueles com a superfície abaxial em contato 

com o meio.   

Nascimento et al. (2016), estudando a relação entre características anatômicas e níveis 

de radiação em C. canephora, observou abundante parênquima paliçádico na face abaxial. 

Este tecido pode alterar as trocas gasosas, sendo que a fixação de CO2 com a abertura dos 

estômatos pode ocorrer em um curto espaço de tempo, e após acúmulo de CO2 nesse 

tecido desenvolvido, os estômatos se fecham para reduzir a perda de água por 

transpiração, resultando em maior eficiência do uso da água (MATOS, 2016; BATISTA 

et al., 2010; SOUZA et al., 2010).   

Em relação às nervuras foliares, a calogênese foi mais abundante nos explantes que 

continham nervuras secundárias. O uso de explantes foliares contendo nervuras se 

fundamenta no fato de que as nervuras possuem regiões meristemáticas, como o 

procâmbio, o que faz com que esses explantes sejam passíveis de diferenciação (SANTOS 

et al., 2019). O maior sucesso na calogênese em explantes contendo nervuras secundárias 

em relação àqueles contendo nervuras primárias provavelmente se deve ao fato de que 

tecidos mais jovens e menos lignificados são mais propensos à indução de calos e à 

morfogênese em geral (DORNELAS JÚNIOR et al., 2018; VERSTRAETEN et al., 

2013).   

As nervuras das folhas atuam na distribuição de água, nutrientes e compostos 

orgânicos, sua constituição fornece sustentação, resistência e flexibilidade às folhas, pois, 

além dos elementos vasculares, elas apresentam colênquima, tecidos responsáveis pela 

sustentação das plantas. As nervuras secundárias surgem a partir de ramificações da 



36  
  

nervura central e se ramificam, terminando junto à margem ou desaparecendo ao longo 

da lâmina foliar (ALMEIDA e ALMEIDA, 2018).  

  

5.2 Indução de embriogênese somática em folhas de C. canephora em função da 

suplementação de auxinas e citocininas no meio de cultivo  

  

Na cultivar Robusta verificou-se que na combinação hormonal de 1 mg L-1 2iP + 5 

mg L-1 AIB (Tabela 3) 35% do explantes apresentaram formação de calos, enquanto na 

combinação de 3 mg L-1 BAP + 3 mg L-1 AIB (Tabela 4) 25% do explantes induziram 

calos.  É possível observar que na combinação de 2iP e AIB não ocorreu indução de calos 

no meio de cultivo que apresentava 0, 4 e 5 mg L-1 de 2iP, e na combinação de BAP e 

AIB não houve indução na ausência de BAP, havendo um decréscimo nas porcentagens 

de indução nas concentrações de 4 e 5 mg L-1 de BAP.   

  

Tabela 3. Porcentagens de explantes foliares de C. canephora cv. Robusta nos quais 

ocorreu a indução de calos, aos 45 dias de cultivo, em relação a combinações dos 

reguladores de crescimento 2iP e AIB no meio de cultivo.   

2iP  

(mg L-1)  

  AIB (mg L-1)    

0,0  1,0  2,0  3,0  4,0  5,0  

0,0  -  -  -  -  -  -  

1,0  5,0 Ea  12,5 Da  10,0 Da  17,5 Ca  27,5 Ba  35,0 Aa  

2,0  2,5 Ba  5,0 Bb  12,5 Aa  12,5 Ab  15,0 Ab   15,0 Ab  

3,0  0,0 Db  2,5 CDb  5,0 BCb  7,5 ABc  10,0 Ac  10,0 Ac  

4,0  -  -  -  -  -  -  

5,0  -  -  -  -  -  -  

*Médias seguidas pela mesma letra maiúscula nas linhas ou minúsculas nas colunas não 
diferem significativamente a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.  

  

  

Tabela 4. Porcentagens de explantes foliares de C. canephora cv. Robusta nos quais 

ocorreu a indução de calos, aos 45 dias de cultivo, em relação a combinações dos 

reguladores de crescimento BAP e AIB no meio de cultivo.   

BAP  

(mg L-1)  

  AIB (mg L-1)    

0,0  1,0  2,0  3,0  4,0  5,0  

0,0  -  -  -  -  -  -  
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1,0  -  5,0 Bc  5,0 Bc  10,0 Ad  12,5 Ac  12,5 Acd  

2,0  -  7,5 Bbc  5,0 Bc  12,5 Acd  15,0 Abc  15,0 Abc  

3,0  -  12,5 Ca  17,5 Ba  25,0 Aa  20,0 Ba  20,0 Ba  

4,0  -  10,0 Cab  10,0 Cb  15,0ABbc  17,5 Aab  12,5BCcd  

5,0  -  -  5,0 Bc  10,0 Ad  12,5 Ac  10,0 Ad  

*Médias seguidas pela mesma letra maiúscula nas linhas ou minúsculas nas colunas não 
diferem significativamente a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.  

  

  

Na variedade Conilon, as combinações de 1 mg L-1 de 2iP + 5 mg L-1 de AIB 

(Tabela 5) e de 5 mg L-1 de BAP + 5 mg L-1 de AIB (Tabela 6) apresentaram as maiores 

médias, com formação de calos em 100% dos explantes.  

  

Tabela 5. Porcentagens de explantes foliares de C. canephora cv. Conilon nos quais 

ocorreu a indução de calos, aos 45 dias de cultivo, em relação a combinações dos 

reguladores de crescimento 2iP e AIB no meio de cultivo.   

2iP  

(mg L-1)  

  AIB (mg L-1)    

0,0  1,0  2,0  3,0  4,0  5,0  

0,0  -  -  -  -  -  -  

1,0  30,0 Ea  52,5 Da  72,5 Ca  90,0 Ba  87,5 Ba  100,0 Aa  

2,0  17,5 Db  47,5 Cab  72,5 Aa  67,5 Ab  70,0 Ab  57,5 Bb  

3,0  12,5 Cbc  55,0 Aa  52,5 Ab  60,0 Ab  27,5 Bc  22,5 Bc  

4,0  5,0 Dc  32,5 Bc  50,0 Ab  37,5 Bc  15,0 Cd  12,5 CDd  

5,0  5,0 Ec  45,0 Ab  37,5 Bc  37,5 Bc  25,0 Cc  12,5 Dd  

*Médias seguidas pela mesma letra maiúscula nas linhas ou minúsculas nas colunas não 
diferem significativamente a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.  

  

Tabela 6. Porcentagens de explantes foliares de C. canephora cv. Conilon nos quais 

ocorreu a indução de calos, aos 45 dias de cultivo, em relação a combinações dos 

reguladores de crescimento BAP e AIB no meio de cultivo.   

BAP  

(mg L-1)  

  AIB (mg L-1)    

0,0  1,0  2,0  3,0  4,0  5,0  

0,0  -  -  -  -  -  -  

1,0  32,5 Bc  32,5 Bc  32,5 Bc  37,5 Bd  47,5 Ab  55,0 Ad  

2,0  40,0 Cc  35,0 Cc  40,0 Cc  62,5 Ac  50,0 Bb  52,5 Bd   

3,0  37,5 Cc  62,5 Bb  57,5 Bb  60,0 Bc  77,5 Aa  72,5 Ac  
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4,0  50,0 Cb  70,0 Ba  57,5 Cb   72,5 Bb  80,0 Aa  85,0 Ab  

5,0  70,0 Ea  75,0 CDa  72,5 DEa  82,5 BCa  85,0 Ba  100,0 Aa  

*Médias seguidas pela mesma letra maiúscula nas linhas ou minúsculas nas colunas não 
diferem significativamente a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.  

  

Em relação à indução de embriões cotiledonares nos explantes foliares (Figura 9), 

as maiores médias observadas na cultivar Robusta foram obtidas com a suplementação de 

1 mg L-1 de 2iP + 5 mg L-1 de AIB (Tabela 7) e de 3 mg L-1 de BAP + 2 mg L-1 de AIB 

na cultivar Conilon (Tabela 8), produzindo 9,36 e 6,96 embriões cotiledonares por 

explante, respectivamente. Na ausência de BAP, 2iP e AIB não houve indução de 

embriões, o que indica a necessidade de suplementação hormonal.   

  

Figura 9: Embrião cotiledonar desenvolvido aos 120 dias de cultivo em explante foliar 
de C. canephora.  

  

 

Foto: Ana Carla Soares da Silva  

  

  

  

Tabela 7. Média de embriões cotiledonares por explante foliar de C. canephora cv. 

Robusta, aos 120 dias de cultivo, em relação a combinações dos reguladores de 

crescimento 2iP e AIB no meio de cultivo.  

2iP  

(mg L-1)  

  AIB (mg L-1)    

0,0  1,0  2,0  3,0  4,0  5,0  

0,0  -  -  -  -  -  -  

1,0  -  1,17 Da  4,01 Ca  8,10 Ba  7,53 Ba  9,36 Aa  
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2,0  -  0,75 Eab    2,59 Db  4,99 Cb  6,28 Bb   7,13 Ab  

3,0  -  0,36 Dbc  1,11 Cc  3,09 Bc  5,22Ac  3,62 Bc  

4,0  -  -  -  -  -  -  

5,0  -  -  -  -  -  -  

*Médias seguidas pela mesma letra maiúscula nas linhas ou minúsculas nas colunas não 
diferem significativamente a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.  
  

Tabela 8. Número médio de embriões cotiledonares por explante foliar de C. canephora 

cv. Robusta, aos 120 dias de cultivo, em relação a combinações dos reguladores de 

crescimento BAP e AIB no meio de cultivo.  

BAP  

(mg L-1)  

  AIB (mg L-1)    

0,0  1,0  2,0  3,0  4,0  5,0  

0,0  -  -  -  -  -  -  

1,0  -  1,39 Dc  1,68 CDd  2,01 Cd  2,77 Bb  3,51 Aa  

2,0  -  2,22 Cb  4,12 Ab  4,15 Ab  2,32 Cc  3,27 Ba  

3,0  -  3,57 Ca  6,96 Aa  6,50 Aa  4,39 Ba  2,99 Db  

4,0  -  2,20 Db  3,58 Ac    3,11 ABc  3,02 BCb  2,72 Cb  

5,0  -  -  1,12 Cd  0,97 Ce  1,79 Bd  2,93 Ab  

*Médias seguidas pela mesma letra maiúscula nas linhas ou minúsculas nas colunas não 

diferem significativamente a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.  
  

Houve grande oscilação na quantidade de embriões somáticos cotiledonares 

produzidos por explante foliar na cultivar Conilon. Foram produzidos 22,99 embriões 

cotiledonares por explante foliar na combinação de 1 mg L-1 de 2iP + 4 mg L-1 de AIB 

(Tabela 9) e 13,89 embriões por explantes na combinação de 5 mg L-1 de BAP + 5 mg L-

1 de AIB (Tabela 10).   

  

Tabela 9. Número médio de embriões cotiledonares por explante foliar de C. canephora 

cv. Conilon, aos 120 dias de cultivo, em relação a combinações dos reguladores de 

crescimento 2iP e AIB no meio de cultivo.  

2iP  

(mg L-1)  

  AIB (mg L-1)    

0,0  1,0  2,0  3,0  4,0  5,0  

0,0  -  -  -  -  -  -  

1,0  7,13 Ea  8,90 Dc  15,72 Ca  20,66 Ba  22,99 Aa  22,97 Aa   

2,0  5,31 Db  12,62 Ca  14,88 Bab  16,99 Ab  17,51 Ab  17,53 Ac  

3,0  2,14 Ec  11,13 Dab  13,25 Cbc  13,67 Cc  16,02 Bb  20,32 Ab  
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4,0  0,97 Dcd  9,92 Cbc  11,65ABc  12,79 Ac  13,00 Ac  10,93BCd  

5,0  1,26 Ecd  10,39 Abc  9,13 Ad  5,45 Bd  4,44 BCd  3,25 De  

*Médias seguidas pela mesma letra maiúscula nas linhas ou minúsculas nas colunas não 
diferem significativamente a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.  

  

  

Tabela 10. Média de embriões cotiledonares por explante foliar de C. canephora cv. 

Conilon, aos 120 dias de cultivo, em relação a combinações dos reguladores de 

crescimento BAP e AIB no meio de cultivo.  

BAP  

(mg L-1)  

  AIB (mg L-1)    

0,0  1,0  2,0  3,0  4,0  5,0  

0,0  -  -  -  -  -  -  

1,0  4,48 Cd  4,83 Cc  5,19 Cd  5,01 Cd  6,54 Bd  7,32 Ac  

2,0  4,92 Cd  5,82 BCc  6,72 Bc  8,68 Ac  8,79 Ac  9,01 Ab  

3,0  7,88 Cc  8,13 Cb  9,52 Bab  10,74 Ab  10,84 Ab  10,90 Aa  

4,0  8,54 Cb  8,93 b  8,81 Cb  10,55 Bb  11,13 Bb  13,02 Aa  

5,0  9,82 Da  10,05 Da   11,29 Ca  12,59 Ba  12,99ABa  13,89 Aa  

*Médias seguidas pela mesma letra maiúscula nas linhas ou minúsculas nas colunas não 

diferem significativamente a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.  
  

 A indução de calos pode ser alcançada com um equilíbrio hormonal garantido por 

combinações de reguladores de crescimento exógenos – auxinas, citocininas e 

eventualmente giberelinas (SANTOS, 2015). Em geral, citocininas e auxinas, ou apenas 

uma dessas classes de reguladores de crescimento, pode ser suficientes para promover a 

indução. 2,4-D é a auxina mais usada para calogênese e tem sido referida como essencial 

em alguns casos (SANTOS et al., 2014a). As auxinas são capazes de iniciar a divisão 

celular e controlar os processos de crescimento e alongamento celular (NOGUEIRA et 

al., 2008). Frequentemente, concentrações ligeiramente semelhantes de auxinas e 

citocininas no meio de cultura promovem a indução de calos, mas as respostas às 

interações dessas classes de reguladores de crescimento podem variar de acordo com o 

regulador, explante e peculiaridades do genótipo (CORDEIRO et al., 2007). Eles podem 

agir juntos em interação sinérgica ou não, levando à desdiferenciação. Essas interações 

têm sido utilizadas e testadas em diferentes formas para estabelecer e refinar as exatas 

concentrações que devem ser suplementadas em cada situação (SANTOS et al., 2014b).  
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Os resultados deste trabalho demonstram que a presença de citocinina no meio de 

cultivo é necessária para indução de calos nos explantes, a qual não ocorre somente na 

presença de auxina. A citocinina está totalmente envolvida e relacionada na divisão 

celular, a citocinina sozinha tem pouco ou nenhum efeito, mas a presença de auxina e 

citocinina resultam em uma rápida divisão celular (TAIZ e ZEIGER, 2013; KERBAUY, 

2004.).   

As citocininas também são necessárias para a propagação de plantas em cultura de 

tecidos, não apenas para as divisões celulares que produzem calos indiferenciados, mas 

também para o surgimento de novos meristemas apicais (SCHALER, STREET e 

KIEBER, 2014). Observa-se também nos resultados que há uma saturação em relação a 

níveis altos de citocininas, causando o decréscimo nas porcentagens de indução, 

comprovando o que Wybouw e Rybel (2019), Schaler, Street e Kieber (2014), Wernet et 

al. (2003), Beemster e Baskin (2000) descreveram - altos níveis de citocinina resultam em 

inibição das divisões celulares.  

Santos (2002) descreveu, para o café  Catimor (C. arabica L ‘Caturra’ x Híbrido de 

Timor), frequências de 75% de explantes com calos nodulares e 25% com calos brancos 

não-embriogênicos (calos mistos) em meio de indução contendo citocinina e auxina. 

Murayama et al (1989), no cultivo da variedade Kurogaki (Diospyros kaki L.), em meio 

suplementado com 2iP – encontraram taxas de 35 e 65% de explantes com calo.   

Na variedade Conilon, as combinações 2iP + AIB e BAP + AIB apresentaram as 

maiores médias, as combinações de  auxinas e citocininas induziram a formação de calos 

em 100% dos explantes. Estes resultados estão de acordo com Crocomo et al. (1979), que 

mencionam que a combinação da auxina 2,4-D com uma citocinina é fundamental à 

proliferação de calos de explantes foliares e de entrenós. Araújo et al. (2003) observaram 

uma interação significativa entre 2,4-D (2 mg L-1) e cinetina (2 mg L-1) na indução de 

calos de C. arabica Acaiá Cerrado.  

Os resultados obtidos neste trabalho estão de acordo com o descrito por Ribeiro et al. 

(2000), que relata calogênese em explantes foliares da espécie Coffea arabica L. aos 60 

dias de cultivo, em tratamentos que continham AIB em combinação com BAP   

Em relação à indução de embriões cotiledonares nos explantes, as maiores médias 

foram obtidas na cultivar Robusta com as combinações de 2iP + AIB e BAP + AIB.   

Na ausência de BAP, 2iP e AIB não houve indução de embriões, o que indica a 

necessidade de suplementação hormonal. De acordo com Almeida, Oliveira e Dantas 
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(2001) as variações de respostas in vitro demonstram que para cada explante existe uma 

combinação ideal de reguladores, meio de cultura e fotoperíodo para obtenção de 

embriões somáticos. Ibrahim et al. (2015), induziram embriões somáticos em C. arabica 

utilizando 4,52 mg L-1 de 2,4-D + 9,08 mg L-1 de thidiazuron.   

Considerando que é possível retirar 20 explantes foliares de uma única folha de 

café, a produção de 22,99 embriões cotiledonares por explante indica grande capacidade 

de produção de 460 novas plantas clonadas a partir de uma única folha de café.   

Santos e Silva (2020), observaram a formação de 46 embriões cotiledonares por 

explante foliar em híbridos de C. canephora com a suplementação de 2IP + AIB, sendo 

que a combinação de uma auxina e uma citocinina apresentou resultados superiores aos 

obtidos com reguladores isoladamente.   

A diferenciação dos embriões somáticos ocorreu na superfície dos calos. Ao longo 

dos subcultivos de 30 dias houve formação de até 15 embriões somáticos por calo, 

inicialmente globulares, passando, em seguida para as formas cordiforme, torpedo e 

cotiledonar. Num mesmo calo embriogênico pôde-se observar embriões em estágios 

distintos.  

  

6 CONCLUSÕES  

  

Os fragmentos foliares de C. canephora cv. Robusta e Conilon são mais responsivos 

à indução de calos quando retirados de folhas dreno, com explantes contendo nervuras 

secundárias, com a face adaxial em contato com o meio de cultura.   

Para a indução de calos na cultivar Robusta, a suplementação do meio de cultivo com 

as combinações de 5,0 mg L-1 de AIB + 1,0 mg L-1 de 2iP e 3,0 mg L-1 de AIB + 3,0 mg 

L-1 de BAP resultam em 35% e 25% de calogênese nos explantes. Para a cultivar Conilon, 

a utilização de 5,0 mg L-1 de AIB + 1,0 mg L-1 de 2iP e 5,0 mg L-1 de AIB + 5,0 mg L-1 

de BAP resulta em 100% de calogênese.   

Quanto ao número médio de embriões cotiledonares por explante, as combinações de 

5,0 mg L-1 de AIB + 1,0 mg L-1 de 2iP e 2,0 mg L-1 de AIB + 3,0 mg L-1 de BAP resultam 

em 9,36 e 6,96 embriões por explante, respectivamente, para a cultivar Robusta. Para 

Conilon, 4,0 mg L-1 de AIB + 1,0 mg L-1 de 2iP e 5,0 mg L-1 de AIB + 5,0 mg L-1 de BAP 

resultam, respectivamente, em 22,99 e 13,89 embriões por explante.  
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